
 
Markus Lindvert 010 447 44 35 
markus.lindvert@tillvaxtanalys.se 

BESLUT 1 (2) 

Datum   

2018-09-11  Dnr: 2018/154 
    

    

 
 

 
 

IT
P

S
30

0,
 v

 2
.0

, 2
00

8-
06

-1
8 

    
  

Beslut av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
om ny föreskrift gällande uppgifter till statistik om forskning och 
utveckling i internationella företag, MTFS 2018:2. 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) är i 
enlighet med bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 
ansvarig myndighet för statistik om internationella företag. Som en del av detta 
statistikansvar ingår statistikprodukten Forskning och utveckling i internationella 
företag. Mot bakgrund av detta och i enlighet med 15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken beslutar Tillväxtanalys att föreskriften MTFS 2018:2 
ska träda ikraft.   
 
Behovet av att ersätta föreskriften MTFS 2009:2 om uppgifter till statistik om 
forskning och utveckling i internationella företag har uppkommit genom att de till 
föreskriften bifogade enkäterna anpassats till den uppdaterade webb-enkätmall som 
SCB använder sig av vid insamlandet av uppgifterna. Dessutom har Tillväxtanalys 
slutat att fråga de utlandsägda koncernerna, tidigare svenska internationella 
koncerner om deras FoU-verksamhet. Dessa uppgifter samlas numera till största 
delen in via SCB:s ordinarie undersökning gällande FoU i näringslivet. 
 
Det har även tillkommit två frågor, en som efterfrågar att de angivna FoU-
utgifterna per land även delas upp på typ av FoU. Den andra frågar om vilka 
faktorer som var viktigast när koncernen valde att lägga FoU-verksamhet i 
respektive angivet land. Förutom att det tillkommit frågor så har även vissa frågor 
tagits bort, totalt gör detta att den samlade uppgiftslämnarbördan minskar för 
respondenterna, se bilaga Förändringar till 2017 års undersökning. Den förändrade 
undersökningen har förankrats hos de viktigaste användarna vid ett 
användarrådsmöte den 16 april 2018.  
 
Innan en myndighet beslutar om föreskrifter ska det göras en konsekvensutredning 
enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, 
såvida det inte saknas skäl för det enligt 5 § samma förordning. Eftersom det rör 
sig om en minskning av antalet uppgiftslämnare och totalt sett en minskad 
uppgiftslämnarbörda gör Tillväxtanalys bedömningen att det saknas skäl att 
genomföra en konsekvensutredning.   
 
Myndigheten ska också inhämta yttrande från Regelrådet enligt förordningen 
(2008:530) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet. Då 
Tillväxtanalys beslutat att inte genomföra en konsekvensutredning beslutar 
myndigheten även att med stöd av 3 § p 5 ovan nämnd förordning avstå från att ge 
Regelrådet tillfälle att yttra sig över förslaget till föreskrifter.  
 
Tillväxtanalys arbetstagarorganisationer Saco och ST har informerats den 10 
september 2018 och har inte något att invända. 
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  Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Sonja Daltung efter föredragning av 
analytiker Markus Lindvert. I den slutliga handläggningen har även administrative 
chefen Jan Cedervärn och avdelningschefen Peter Frykblom deltagit. 
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